
Nabídka oddílového oblečení 

Souprava kalhoty + bunda 
 

Info: 

100% polyester, podšívka: 100% 

polyester, síťovaná podšívka, jemný 

materiál, rukávy a spodek bundy 

zakončen do gumy, šedé doplňky 

dodávají moderní vzhled, kalhoty 

rovné, zip u nohavic pro snadnější 

oblékání. 

Barva: 58S ‐ černá 

Velikosti: SB/134 ‐ XLB/158 a S/170 ‐ XXL/194 

Ceny: 

Cena/Velikost Dětská Dospělá 

Běžná cena 2299,- Kč 2499,- Kč 

Cena Sonkal 1150,- Kč 1300,- Kč 

 

 

Tričko 
 

Info: 

65% bavlna 35% polyester, jednoduchý střih, přeložený 

výstřih, prodloužená záda, vyšité logo Umbro, komfortní 

materiál, který zároveň drží tvar 

Barva: 1MH ‐ šedá 

Velikosti: SB/134 ‐ XLB/158 a S/170 ‐ XXL/194 

 

Ceny: 

Cena/Velikost Dětská Dospělá 

Běžná cena 599,- Kč 699,- Kč 

Cena Sonkal 330,- Kč 350,- Kč 

  



Nabídka oddílového oblečení 

Šortky 
 

Info: 

100% polyester, síťovaná slipová vložka, prodloužené nohavice, 

kapsy,široká guma v pase, stahovatelná šňůrka, jemný materiál 

Barva: 090 ‐ černá 

Velikosti: SB/134 ‐ XLB/158 a S/170 ‐ XXL/194 

 

Ceny: 

Cena/Velikost Dětská Dospělá 

Běžná cena 599,- Kč 699,- Kč 

Cena Sonkal 310,- Kč 340,- Kč 

 
 

 

 

 

Pláštěnka 
 

Info: 

100% polyester, síťovaná podšívka, kapsy na zip, kapuce, 

rukávy do gumy, stahovatelná šňůrka ve spodní části, 

impregnovaný materiál, moderní střih a barevné 

provedení 

Barva: Y01 ‐ černá 

Velikosti: SB/134 ‐ XLB/158 a S/170 ‐ XXL/194 

 

Ceny: 

Cena/Velikost Dětská Dospělá 

Běžná cena 1299,- Kč 1399,- Kč 

Cena Sonkal 650,- Kč 710,- Kč 

  



Nabídka oddílového oblečení 

Mikina 
 

Info: 

100% polyester, prodloužený střih, moderní úplet u 

krku, rukávy a spodek do úpletu, vyšité logo Umbro, 

vnitřní strana speciální technologie ‐ pocit bavlny, 

jemná, lehká 

Barva: 090 ‐ černá 

Velikosti: SB/134 ‐ XLB/158 a S/170 ‐ XXL/194 

 

Ceny: 

Cena/Velikost Dětská Dospělá 

Běžná cena 899,- Kč 1099,- Kč 

Cena Sonkal 480,- Kč 540,- Kč 

 

 

 

 

Funkční tričko 
 

Info: 

86% polyester 14% elastan, elastické triko,termoregulační funkce, 

střih na tělo, zadní dílsferforovanými otvory pro lepší odvod potu, 

pohodlný, patentovaný materiál, ideální pod dres při zápase a na 

tréninky 

Barva: 002 ‐ bílá 

Velikosti: SB/134 ‐ XLB/158 a S/170 ‐ XXXL/200 

Ceny: 

Cena/Velikost Dětská Dospělá 

Běžná cena 799,- Kč 999,- Kč 

Cena Sonkal 420,- Kč 480,- Kč 

 

 

  



Nabídka oddílového oblečení 

Zimní bunda 
 

Info: 

100% polyester, výplň z dutého mikrovlákna, kapsy na 

zip, prodloužená délka, kapuce odepínatelná, 2 

zipy ‐ usnadňují pohyb, vnitřní kapsa 

Barva: 060 ‐ černá 

Velikosti: SB/134 ‐ XLB/158 a S/170 ‐ XXXL/200 

 

 

Ceny: 

Cena/Velikost Dětská Dospělá 

Běžná cena 2299,- Kč 2499,- Kč 

Cena Sonkal 1100,- Kč 1200,- Kč 

 

 

 

 

Taška malá 
 

Info: 

taška přes rameno, boční kapsy na zip, kapsa na větší 

straně rovněž na zip, menší, vhodná pro děti, popruh na 

nošení přes rameno, popruhy na nošení v ruce 

Barva: 090 ‐ černá 

Rozměry: 55 x 25 x 25 cm 

Ceny: 

Cena/Velikost  

Běžná cena 699,- Kč 

Cena Sonkal 360,- Kč 

 

 

  



Nabídka oddílového oblečení 

Taška velká 
 

Info: 

taška přes rameno, boční kapsy na zip, kapsa na 

větší straně rovněž na zip, střední velikost vhodná 

pro juniory, popruh na nošení přes rameno, 

popruhy na nošení v ruce 

Barva: 090 ‐ černá 

Rozměry: 65 x 35 x 30 cm 

Ceny: 

Cena/Velikost  

Běžná cena 899,- Kč 

Cena Sonkal 480,- Kč 

 

Cenově zvýhodněné sady 

Dětské velikosti 

set souprava + tričko         1 400,- Kč  

set souprava + tričko + šortky         1 700,- Kč  

set souprava + tričko + mikina         1 850,- Kč  

set souprava + tričko + mikina + šortky         2 100,- Kč  

set souprava + tričko + mikina + šortky + pláštěnka + funkční + bunda + malá 
taška         4 300,- Kč  

set souprava + tričko + mikina + šortky + pláštěnka + funkční + bunda + velká 
taška         4 350,- Kč  

 

Dospělé velikosti 

set souprava + tričko         1 550,- Kč  

set souprava + tričko + šortky         1 870,- Kč  

set souprava + tričko + mikina         2 050,- Kč  

set souprava + tričko + mikina + šortky         2 350,- Kč  

set souprava + tričko + mikina + šortky + pláštěnka + funkční + bunda + malá 
taška         4 750,- Kč  

set souprava + tričko + mikina + šortky + pláštěnka + funkční + bunda + velká 
taška         4 800,- Kč  

Nabízené oblečení je včetně potisku Sonkal, jeho vyobrazení najdete na www.sonkal.cz. Tašky jsou 

bez oddílového loga. Zvýhodněné sady je možno kombinovat s oblečením, které v sadě není. Příklad: 

set souprava + tričko v dětské velikosti a velká taška = 1400 + 480 Kč. 

Do konce září je možné si na trénincích na Černé Mostě vyzkoušet velikosti oblečení. Objednání se 

provádí proti úhradě nevratné zálohy 500 Kč a to nejpozději do úterý 1. října. Oblečení bude dodáno 

do 15. října. 

http://www.sonkal.cz/

